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บทที่  2 
ประเภทและลักษณะของตลาด 

 
 ตลาดเปนสถานที่ท่ีมีคนมาอยูรวมกันเปนจํานวนมากทั้งผูขายของ ผูชวยขายของ ผูสงสินคา 
และผูซื้อสินคา และเปนแหลงท่ีมีการประกอบกิจกรรมตางๆ มากมาย จึงเปนแหลงท่ีทําใหเกิดของเสีย 
และมลพิษจํานวนมาก เชน ขยะ น้ําเสีย กลิ่นเหม็น เสียงดัง ควันจากการประกอบอาหาร ฯลฯ ตลาดที่ไมมี
ระบบการควบคุมดูแล และกําจัดของเสียเหลานี้ดีพอ จะทําใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กอใหเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน ประกอบกับตลาดสวนใหญจะตั้งอยูในชุมชนจึงทําใหประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจากตลาดมีจํานวนมาก กฎหมายจึงไดมีการแบงตลาดออกเปนประเภทตางๆ เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบและควบคุมตลาดแตละประเภท  
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ไดจําแนกตลาดออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 - ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา
หรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  
 - ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา
หรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  
 - ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราวหรือ
เปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 
 โดยตลาดในแตละประเภทจะมีรายละเอียดท่ีกําหนดหลักเกณฑและสุขลักษณะแตกตางกันไป
ในแตละประเภท เพื่อเปนกรอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปพิจารณาออกขอบังคับตามความ
เหมาะสม ดังนี้ 

  2.1   ตลาดประเภทที่ 1 
   ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ขอ 5 - ขอ 11 ไดกําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 ดังนี้ 
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   2.1.1 พื้นที่ตลาด ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่และ 
สิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ ท่ีรวบรวม
มูลฝอยและที่จอดรถ  
   ขอแนะนํา การขออนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 สําหรับตลาดที่จะสรางใหม ควร
กําหนดใหผูท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งตลาดใหมยื่นแบบแปลนและแผนผังบริเวณที่ตั้งของอาคารตลาด และ
อาคารสวนประกอบอื่นๆ ของตลาด ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณากอนทําการกอสรางอาคารตลาด เพื่อ
เจาพนักงานทองถิ่นจะไดแนะนําใหปรับปรุงแกไขแบบแปลนใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร และกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด 
   2.1.2 อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ 
   ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  1) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณ 
ตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง ท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีมาใชบริการใน
ตลาดและผูขายของในการขนสงสินคา การรักษาความสะอาด และเก็บขนขยะออกจากตลาด รวมถึง
ประโยชนท่ีจะทําใหรถดับเพลิงสามารถเขาไปดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัย 
  2) ตัวอาคารทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยในการใชสอย 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  3) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี 
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ เพราะจะเปนการชวยระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
สําหรับอาคารตลาดที่มีการระบายอากาศโดยใชพัดลมดูดอากาศ หรือกรณีเปนอาคารปดติดตั้งเครื่อง-
ปรับอากาศ หลังคาตลาดไมจําเปนตองสูงมาก 
  4) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง  
เพราะหากพื้นตลาดไมเรียบหรือชํารุดเปนหลุมบอ จะทําใหมีน้ําขัง เปนแหลงสะสมความสกปรก ทําให
ทําความสะอาดไดยาก 
  5) ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย ฝาผนังท่ีมี  
สีออนๆ จะชวยใหมองเห็นความสกปรกไดงาย และชวยใหตลาดดูสวางขึ้น 
  6) ประตูมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร ท้ังนี้เพื่อใหสามารถปองกันสัตวตางๆ เขา
ไปพลุกพลานในตลาด การกําหนดความกวางของประตูก็เพื่อประโยชนในการใชสอยของประชาชน 
และผูขายของ ทําใหการขนสงสินคาเขาออกตลาดเปนไปโดยสะดวก และประตูตลาดควรจะปดเปน
ประจําหลังจากตลาดปดบริการ 
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  7) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตรเพื่อประโยชน
ในการสัญจรของประชาชนที่เขามาซื้อสินคาในตลาด รวมถึงใชในการขนสงสินคาเขาออกไปตามแผง
จําหนายสินคาตางๆ ไดโดยสะดวกและชวยใหแผงจําหนายสินคาไมแออัดจนเกินไป 
  8) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ  
  ขอแนะนํา กรณีท่ีจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ในการกอสรางตลาดตอง
คํานึงถึงทิศทางลม การระบายอากาศภายในตลาดควรมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่
อาคารตลาด แผงจําหนายสินคาท่ีมีการใชเตาไฟในการปรุงอาหารควรตั้งอยูในที่มีอากาศถายเทไดดี ใน
กรณีท่ีไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได ใหจัดใหมีการระบายอากาศโดยใชอุปกรณ
ชวยในการระบายอากาศ เชน พัดลมดูดอากาศ โดยอุปกรณระบายอากาศตองทํางานตลอดเวลาใน
ระหวางที่ตลาดเปดบริการ การนําอากาศภายนอกเขา และการระบายอากาศทิ้งดังกลาว ตองไมกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูในบริเวณใกลเคียง 
  9) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 100 ลักซ เวนแตท่ีแผงขาย 
สินคาหรือเขียงจําหนายเนื้อสัตว ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ ท้ังนี้ ตองไมใชแสง 
หรือวัสดุอื่นที่ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ  
  ขอแนะนํา การใชแสงหรือวัสดุอื่นที่ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 
ทําใหผูซื้อไมสามารถพิจารณาสินคาท่ีจะซื้อไดตามสภาพที่เปนจริง เชน การใชไฟสีแดงที่แผงจําหนาย
เนื้อสัตวเพื่อใหเนื้อมีสีแดงมากขึ้น เปนตน ในการตรวจสอบความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดวา
เพียงพอหรือไม ทําไดโดยใชเครื่องมือวัดความเขมแสงสวาง ถาไมมีเครื่องมือวัดความเขมแสงสวางให
พิจารณาวาสามารถมองเห็นตัวหนังสือตรงบริเวณนั้นหรือไม ถามองเห็นไดชัดเจนก็ถือวาความเขมของ
แสงสวางเพียงพอ สําหรับตลาดที่เปดใหบริการเวลากลางคืนควรจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
สําหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติและสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อ
ระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน 
  10) แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทํา
ความสะอาดงาย มีพื้นที่แผงไมนอยกวา 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีทางเขา
แผงของผูขายของ กวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร มีท่ีนั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสม
แยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก การท่ีกําหนดใหดานบนของแผงขายสินคาตองมีความ
ลาดเอียงเพื่อปองกันน้ําขังอยูบนแผง และการกําหนดความสูงของแผงเพื่อปองกันสิ่งสกปรกจากพื้น
กระเด็นขึ้นมาปนเปอนกับสินคาบนแผง 
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  11) จัดใหมีน้ําประปาอยางเพียงพอสําหรับลางสินคาหรือลางมือโดยระบบทอ 
สําหรับแผงขายอาหารสดตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 1 กอกน้ําตอ 2 แผง และมีการวางทอในลักษณะที่
ปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทออุจจาระ และตองจัดใหมีที่เก็บ
สํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช 
  12)  มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปนแบบเปด
สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีตะแกรงปดท่ีสามารถเปดทําความสะอาดไดงาย 
มีความลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําท้ิงตอง
ไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นโดยไดเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนั้น  
  ขอแนะนํา ในการกอสรางทางระบายน้ําควรวางตามแนวตรงที่สุดเทาท่ีจะทําได โดย
ตองมีสวนลาดเอียงไมต่ํากวา 1 ใน 200 หรือตองมีสวนลาดเอียงเพียงพอใหน้ําไหลเร็วไมต่ํากวา 60 
เซนติเมตรตอวินาที ขนาดของทางระบายน้ําตองมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําเสียของตลาด แตตองมี
ความกวางภายในโดยวัดท่ีขอบบนสุดไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 
  13) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ติดตั้งไวใน
บริเวณที่เห็นไดงาย ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหอาคารตลาดตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งไดแก 
   - โฟมเคมี ขนาดบรรจุไมนอยกวา 10 ลิตร 
   - กาซคารบอนไดออกไซด  ขนาดบรรจุไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 
   - ผงเคมีแหง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 
   - เฮลอน (HALON 1211)  ขนาดบรรจุไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 
  โดยเลือกติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ันของอาคารตลาด 
และใหติดตั้งจํานวน 1 เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตตอง
ไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง และตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 
เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได สามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา 
  2.1.3 ที่ขนถายสินคา ตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด  
  ขอแนะนํา ท่ีขนถายสินคาควรอยูใกลกับตัวอาคารตลาดเพื่อสะดวกในการขนสง
สินคาเขาตลาด และไมควรใหมีการตั้งแผงขายสินคากีดขวางการขนถายสินคา พื้นบริเวณที่ขนถายสินคา
ควรทําดวยวัสดุ ถาวร แข็งแรง เรียบ เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด 
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  2.1.4  สวมและที่ถายปสสาวะ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
  1) ตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด 
  2) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูท่ีเก็บกัก ซึ่งจะตองปองกันสัตว
และแมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน 
  3) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงายมีขนาดเนื้อท่ีภายใน
ไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตรตอหนึ่งท่ีนั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90 เมตร ประตูเปนชนิด
เปดออกและมีผนังกั้น เพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง 
  4) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคาน 
หรือเพดานตองไมนอยกวา 2.00 เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หองหรือมี  
พัดลมระบายอากาศ 
  5) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:100 และมีจุดระบายน้ําท้ิงใน
ตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง 
  6)  กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 0.20 เมตร 
  7)  มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกัก ซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:10 
  8)  มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูงเหนือ
หลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น 
  9)  ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา 100 ลักซ 
  10)  จัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง  
   2.1.5  จํานวนสวมและที่ถายปสสาวะ ตองจัดใหมีอยางเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้ 
  1) สวมตองมีไมนอยกวา 6 ท่ี ตอจํานวนแผงไมเกิน 40 แผง โดยแยกเปน สวมชาย 2 ท่ี 
สวมหญิง 4 ท่ี และใหเพิ่มท้ังสวมชายและสวมหญิงอีก 1 ท่ี และ 2 ท่ี ตามลําดับตอจํานวนแผงที่เพิ่มข้ึน
ทุก 25 แผง 
  2) ท่ีถายปสสาวะชายตองจัดใหมีไมนอยกวาจํานวนสวมชายและอยูในบริเวณ
เดียวกัน 
  3) อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวา 1 ท่ี ตอสวม 2 ท่ี และที่ถายปสสาวะ 2 ท่ี 
  ฉะนั้นโดยสรุป อยางนอยท่ีสุด ตลาดที่มีแผงขายสินคาไมเกิน 40 แผง ตองจัดใหมี 
สวมชาย 2 ท่ี พรอมท่ีถายปสสาวะ 2 ท่ี มีสวมหญิง 4 ท่ี และมีอางลางมือ 2 ท่ี ในสวมชาย และอีก 2 ท่ี ใน
สวมหญิง และเพื่อใหถูกสุขอนามัยบริเวณอางลางมือควรจัดหาสบูสําหรับลางมือไวบริการดวย 
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  2.1.6 ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสรางถาวร หรือเปนที่พักมูลฝอยท่ี
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน 
แตละวัน มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุนเขี่ยได ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ท่ีรถ
เขาออกไดสะดวก  
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหตลาดมีท่ีรองรับมูลฝอย 
โดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  1) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 
  2) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม 
  3) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน 
  4) ตองมีการระบายน้ําเสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
  5) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา 
  6) ตองมีความจุไมนอยกวา 1.2 ลิตรตอพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร 
  7) ตองจัดไวในที่ท่ีสามารถขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไดโดยสะดวกและตอง
มีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา 4 เมตร แตถาท่ีรองรับขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา 
10 เมตร 
   2.1.7 ที่จอดรถ ตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ท้ังนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการในตลาด และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณรอบตลาด
ปองกันไมใหเกิดปญหาดานการจราจร  สวนในการกําหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถนั้น 
กฎกระทรวงไดใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่นในการกําหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาพพื้นที่ของตลาด จํานวนรถที่เขามาใชบริการในตลาด ซึ่งถาตลาดมีพื้นที่จํากัดก็อาจกําหนดใหสราง
เปนอาคารที่จอดรถ หรือถาตลาดมีพื้นที่มากก็สามารถสรางเปนลานที่จอดรถได  

2.2   ตลาดประเภทที่ 2 
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. 2535 ขอ 12 – ขอ 15 ไดกําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 ซึ่งมีลักษณะแตกตางกับตลาด
ประเภทที่ 1 คือ เปนตลาดที่ไมมีโครงสรางตัวอาคาร และในการกําหนดรายละเอียดปลีกยอยท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องสุขลักษณะตางๆ จะนอยกวาตลาดประเภทที่ 1 ดังนี้ 
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 2.2.1 พ้ืนที่ตลาด ตองมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ 
สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย  
   ขอแนะนํา เนื่องจากตลาดประเภทที่ 2 จะเปนตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารตลาด การขอ
อนุญาตจัดตั้ง ควรกําหนดใหผูท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งตลาดยื่นแผนผังบริเวณที่ตั้งของแผงขายสินคา สวม
และที่ถายปสสาวะ ท่ีรวบรวมมูลฝอย ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะได
แนะนําการกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของแผงขายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย ให
ถูกตองตามหลักเกณฑขอกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด  
   2.2.2 บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 
  1) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง 
  2) จัดใหมีรั้วท่ีสามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได 
  3) แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดงาย 
สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บหรือสะสมสินคาและของอื่นๆ และ
มีทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร 
  4) ทางเดินสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
  5) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําท่ีสะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ 
  6) มีทางระบายน้ํารอบตลาดแบบเปด ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง 
ระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้ 
   - ทองท่ีท่ีใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ตองจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียและน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
   - ทองท่ีท่ียังไมใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหมีบอพักน้ํา
เสียกอนระบายน้ําออกจากตลาดสูทอสาธารณะ ท้ังนี้ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง  
  ขอแนะนํา ควรจัดใหมีทางระบายน้ํารอบตลาดใหเหมาะสมโดยอาจดําเนินการ 
กอสรางตามเกณฑของตลาดประเภทที่ 1  
   2.2.3 สวมและที่ถายปสสาวะ  ตองเปนไปตามหลักเกณฑสุขลักษณะและมีจํานวน
เชนเดียวกับตลาดประเภทที่ 1 ตามขอ 2.1.4 (ขอยอย 2) – 10) และขอ 2.1.5 ตามลําดับ ดังไดกลาวมาแลว 
และตองตั้งอยูในที่ท่ีเหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินคา 



มาตรฐานตลาด 

12 บทที่ 2  ประเภทและลักษณะของตลาด  

  2.2.4 ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปดสามารถ
ปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายสินคา และอยูในพื้นที่ท่ีรถเขาออกไดสะดวก  
  ขอแนะนํา เพื่อความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีการกอสรางที่รวบรวมมูลฝอย ควร
พิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมเชนเดียวกับการกอสรางที่รวบรวมมูลฝอย ของตลาดประเภทที่ 1  

2.3   ตลาดประเภทที่ 3 
  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. 2535 ขอ 16 – ขอ 19 ไดกําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 3 ซึ่งเปนตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร
และมีการดําเนินกิจการในลักษณะเปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด ดังนี้ 
   2.3.1 พ้ืนที่ตลาด ตองมีเนื้อท่ีตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ 
สวม ท่ีถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย  
  ขอแนะนํา เนื่องจากตลาดประเภทที่ 3 เปนตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และดําเนิน
กิจการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว ดังนั้น ผูท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทดังกลาว ตองยื่นแผนผัง
บริเวณตลาดแสดงที่ตั้งของแผงขายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ ท่ีรวบรวมมูลฝอย ตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุญาต พรอมท้ังระบุวันเวลาที่จะเปดปดตลาดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบ 
 2.3.2 บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่
กําหนด ดังตอไปนี้ 
  1) แผงขายสินคาสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
  2) ทางเดินระหวางแผงสําหรับผูซื้อตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร  
  3) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําท่ีสะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ  
  4) จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณทอระบายน้ํากอนปลอยน้ําท้ิงลงทอระบายน้ํา
สาธารณะ 
 2.3.3 สวมและที่ถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ สุขลักษณะและจํานวนเชนเดียวกับ
ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ หรือมีสวมสาธารณะ หรือสวมของหนวยงาน
ราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูใกลเคียง หางไมเกิน 100 เมตร 
 2.3.4  ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะตามที่กําหนดเชนเดียวกับตลาดประเภทที่ 2  


